Letnia przygoda w Parku Family Fun 2021
Celem naszych warsztatów jest radosne, swobodne i twórcze spędzanie czasu z rówieśnikami, czyli
coś czego brakowało naszym dzieciakom przez ostatni rok. Letnia Przygoda w Parku Family Fun 2021
to przede wszystkim wspólna zabawa, ruch na świeżym powietrzu, codzienna aktywność w naszej Sali
zabaw oraz mnóstwo wartościowych zajęć. Zapraszamy do zapoznania się z programem. Rezerwacje
przyjmujemy codziennie telefonicznie pod nr 503 313 193 w godzinach otwarcia parku, mailowo
biuro@parkfamilyfun.pl lub przez Messengera na naszym fanpage'u. Wpłatę można dokonać
gotówką/kartą w Parku Family Fun lub przelewem na konto bankowe: ABS Bank Spółdzielczy
Andrychów 60 8110 1023 2003 0304 0657 0004 w tytule wpisując: imię i nazwisko uczestnika oraz
terminy warsztatów.
Szczegółowy program:
28.06. Dzień hawajski ( m.in. tropikalne drinki,
zabawa limbo, hawajskie maski, flamingi z
papieru, zdjęcia w kwietnej ramce )
30.06. Zabawy naszych rodziców ( m.in.turniej
planszówek, zabawa Smok, gra w statki, kółko i
krzyżyk, klasy, skaczemy w gumę, Ciuciu babka,
gra w kapsle, pomidor )
02.07. Młody chemik ( m.in. doświadczenia z
suchym lodem, zabawy z pianką, lampa lawa,
tęczowy eksperyment)
06.07. Dzień eko ( m.in. gra w kręgle z butelek,
kółko krzyżyk z nakrętek, samolot z butelki,
gąsienica z kartonu, bitwa na kule z makulatury
)
08.07. Piraci z Family Fun ( m.in. pirackie czapki,
tatuaże brokatowe, zabawa w poszukiwaczy
skarbów, pirackie kalambury, przeciąganie liny,
łowienie ryb, spacer po desce )
12.06. Pachnący dzień ( m.in. kule do kąpieli,
mydełka, konkurs rozpoznajemy zapachy,
zapachowy dyfuzor do pokoju )
14.07. Bąbelkowy dzień ( m.in. praca plastyczna
z folii bąbelkowej, zabawa z bańkami,
zamykanie w bańce mydlanej, bąbelkowy napój
z owocami )
16.07. Czary mary z Family Fun ( m.in. dzień
spędzony z czarodziejem, pokaz magii, zabawy
taneczne )
27.07. Bajeczny dzień ( m.in. zabawa z Olafem i
Minionkiem, bajkowe kalambury, bajkowy
taniec zgadywaniec, zabawa w czółko)
29.07. Warsztaty świec ( m.in. wykonujemy
świece żelowe oraz kwiatowe )

29.06. Zdrowie jest czadowe ( m.in. konkurs
plastyczny Mądre dzieci nie jedzą śmieci, quiz
jak zdrowo żyć, tworzymy piramidę zdrowego
odżywiania, robimy zdrowe lody )
01.07. Kosmiczne lato (m.in. rakieta z butelki,
obraz księżyca, księżycowa skała, wulkan,
kosmiczne zabawy )
05.07. Dzień meksykański ( m.in.kaktusy z
kamienia, rozbijanie piniaty, kastaniety,
margerita dla dzieci )
07.07. Dzień klocków ( m.in. Lego ludzik z
patyczków, budujemy klockowy tor przeszkód,
konkurs drużynowy na wakacyjną budowlę z
Lego, poszukiwacze Lego skarbów, jadalne żelki
Lego)
09.07. Dzień slime ( m.in. puszysty slime,
brokatowy slime, świecący slime, gniotek
żelowy )
13.06. Malujemy radość ( m.in. malowanie
buziek, malowanie dłońmi, kredowe zabawy na
świeżym powietrzu, breloki radosne emotki z
ciasto plasto )
15.07. Masy plastyczne ( m.in. piankolina, slime,
rosnąca masa, ciecz nienewtonowska )

26.07. Sportowy fun ( m.in. zabawy sportowe
na świeżym powietrzu i na konstrukcji,
wyskaczmy zdrowie, zawody na ściance )
28.07. Zagadkowy dzień ( m.in. zgadywanka co
mam w ręce, zawody w zagadki, zgadnij kto to,
co to za smak, zabawa w detektywów, głuchy
telefon)
30.07. Rybki z ferajny ( m.in. magiczne
akwarium, morskie wypiekanki, mydełka rybki,
zabawy z chustą, drużynowa gra w statki)

09.08. Kochamy zwierzaki ( m.in. zwierzaki z
talerzy, balonowe zwierzęta, kalambury ze
zwierzętami, quiz zwierzęta świata )
11.08. Zabawa na okrągło (m.in. zawody z
piłkami treningowymi, kuleczkowe lody, zabawy
w suchym basenie, gry z piłką na świeżym
powietrzu )
13.08. Kolorowy dzień ( m.in.wędrująca woda,
eksperymenty z kolorami, kolorowe napoje,
gramy w kolory)
24.08. Dzień włoski ( m.in. makaronowe obrazy,
robimy sałatkę Caprese, włoskie maski
karnawałowe, pizza )
26.08. Balonowy dzień ( m.in. zabawa z helem,
konkursy z balonami, balonowe gniotki,
samopompujące się balony, rzut do celu
wodnymi balonami )

10.08. Zatrzymujemy wspomnienia ( m.in.
ramka na zdjęcia, pudełko na pamiątki,
pamiątkowe zdjęcia )
12.08. Tworzymy ( m.in. biżuteria, zakładka do
książki, ramka do zdjęć )

23.08. Owocowy dzień ( m.in. robimy:
krystaliczną galaretkę z owocami, shake
owocowy, lemoniadę, poznajemy egzotyczne
owoce )
25.08. Dzień z wyobraźnią ( m.in. mandala,
ramka do zdjęć, gra w wyobraźnię, Mapa
marzeń )
27.08. Gramy w zielone ( m.in. podchody,
zabawy na świeżym powietrzu, zielony koktajl,
party Zielono mi )

Poza elementami programu zapewniamy:
- zabawy zapoznawcze
- wyżywienie (obiad godz. 13.00, podwieczorek godz. 15.00, zdrowe przekąski oraz napoje)
- swobodny czas na integrację z innymi dziećmi i zabawę na naszej konstrukcji
- przejazdy gokartami
- wspinaczkę na naszej strefie ścianek Fun Climb
- ruch na świeżym powietrzu (w zależności od pogody )
Warsztaty podzielone są na dwie grupy po max 15.
Uwaga!!!
Zastrzegamy sobie prawo do odwołania warsztatów w razie zbyt małej liczby uczestników ( minimum
15 dzieci ) oraz zmianę pojedynczych elementów programu w celu dostosowania się do preferencji
grupy lub pogody.

